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Hallo schaak- en damleden 

Ons damviertal behaalde afgelopen maandag een mooie 6-2 overwinning in de 

thuiswedstrijd tegen D'Amateurs 2, mede dankzij twee snelle overwinningen. De 

schakers speelden een ronde voor de interne competitie. Deze week uiteraard 

weer een nieuw schaak- en damprobleem en het programma voor de komende 

week. 

 
    

Damteam HSDV verrast d'Amateurs 2 op 

twee borden in de opening 

Op maandag 11 januari 2010 speelde ons damviertal de bondswedstrijd in de zesde ronde van de 
Brabantse Bondskompetitie en wel de thuiswedstrijd tegen het team van D’Amaterus 2 uit St. 
Michielsgestel. Ondanks de weersomstandigheden waren onze tegenstanders tijdig aanwezig in ons 
clublokaal en konden wij aan deze wedstrijd beginnen. 

Als vrij spoedig wist Ton Noyens via een bekende combinatie zijn tegenstander te verrassen en 
zodoende de zijn partij op bord 3 winnend af te sluiten. Daarna kwam er weer een overwinning en wel 
op bord 1 voor Lei Janssen, waarbij zijn tegenstander twee fouten achter elkaar maakte en daardoor 
een grote achterstand opliep. Hierna was het geruime tijd wachten op de volgende uitslag, die kwam 
op bord 4, waar Jo Peeters een combinatie over het hoofd zag, waardoor het weer even spannend 
werd. 

Op bord 2 wist Nico Grubben zijn voordelige stand uit te breiden naar een voorsprong en daardoor de 
winst in zijn partij te bereiken. 

De persoonlijke uitslagen waren dus: 

1. Lei Janssen (876) - Theo v.d. Westelaken (798) 2 - 0 

2. Nico Grubben (960) - Pierre de Werdt (1030) 2 - 0 

3. Ton Noyens (943) - Mari v.d. Oetelaar (850) 2 - 0 

4. Jo Peeters (994) - Alouis v.d. Oetelaar (--) 0 - 2 

HSDV - D'Amateurs 2 6 - 2 
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De stand na deze wedstrijd in de Brabantse Bondskompetitie is als volgt: 
 

 
 
Voor ons rest nog de inhaalwedstrijd uit de 5

e
 ronde tegen het team van Heijmans Excelsior 2 (datum 

nog niet bekend). De wedstrijd voor de zevende ronde is op 1 februari 2010 en wel de thuiswedstrijd 
tegen Micone uit Tilburg. 

 

 

   

Seizoen 2009 - 2010 schaken clubkampioen 

 
Afgelopen maandag zijn er de volgende wedstrijden gespeeld voor de schaakafdeling en wel voor 
het klubkampioenschap 

Piet Pouwels - Wiel Versteegen 0 - 1 
 



Gerard Eggebeen - Hans Leenders ½-½ 

Johan Zonneveld - Urbain Diarra 0 - 1 

Luc Janssen - Jac Janssen 0 - 1 

    

Als iedereen gekomen was, die zich niet had afgemeld had er nog een wedstrijd gespeeld kunnen 
worden. Nu zat er iemand voor niets te wachten. 
 
Voor a.s. maandag 18 januari 2010 is er gepland ronde 8 van de klubkampioenschap schaken: 

Ronde 8: 
Hans Pirée - Johan Zonneveld 
Urbain Diarra - Jan Verbruggen 
Eddy Thewis - Gerard Eggebeen 
Hans Leenders - Wiel Versteegen 
Luc Janssen - Jac Janssen 0 -1 
Marcel Schuman - Piet Pouwels 
 
Aangezien Piet Pouwels zich heeft afgemeld voor deze avond en de wedstrijd : 
Luc Janssen - Jac Janssen al is gespeeld heb ik de volgende wijziging doorgevoerd. 
Jac Janssen - Marcel Schuman 
 
NB: Spelers die volgens dit programma vrij zijn en niet komen, dienen zich toch af te 
melden, zodat ik ze niet meer inplan op het laatste moment. 
 
De wedstrijdleider Lei Janssen 

 

 

Stand schaken 2e klasse B in de 

bondscompetitie 

In de 2e klasse B van de Limburgse Schaakbond werden afgelopen zondag twee wedstrijden 
gespeeld: 

 
De Zwarte Pionnen - Venlo 3 

3 - 3 

 
Tegelse SV - De Postertoren 3½ - 2½ 

 
De stand in de twee klasse B is nu als volgt: 
 

 
  

 



 
 

Dammen seizoen 2009 - 2010 interne competitie 

DAMAFDELING keizercompetitie: 

Gerrit Kessels - Albert Janssen 0 - 2   

Nico Grubben - Jo Peeters 2 - 0   

Harrie Winkelmolen - Lei Janssen 0 - 2   

Bij de damafdeling zijn a.s. maandag 18 januari de volgende wedstrijden gepland: 
 
Ronde 4: 
Gerrit Kessels - Jo Peeters 
Albert Janssen - Nico Grubben 

 
 

Damprobleem: wit speelt en wint 

 

 

Net als de laatste keer, kan wit uiteindelijk winnen door oppositiewinst. Deze keer is 
het probleem echter 6 zetten diep. 
 

Vorige week kon wit winnen door een verrassend offer: 
39-34 (29x49) 20-14 (49x10) 15x11 (6x28) 31x33 en oppositiewinst. 
  



 
  

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

  

 
 

Deze week een mat in twee waar de paarden een hoofdrol in spelen. 
 
De oplossing van vorige week was als volgt: 1. Dxd4+ Ke6+ 2. P3c5+ (2. P7c5+ Dxc5+ 3. Pxc5+ Kf5 
4. De5#) 2... Dxc5+ 3. Pxc5+ Kf5 4. De5#. 

 
 

Printen van de nieuwsbrief 
 
Het printen van de nieuwsbrief kan voor problemen zorgen. Omdat er in de nieuwsbrief onzichtbare 
cellen staan waarin de tekst staat kan het gebeuren dat er bij het afdrukken stukken tekst niet op 
papier komen te staan. Dit kan opgelost worden door (stukken) tekst van de nieuwsbrief te 
kopiëren en in de kladblok van Windows te plakken. Alle onzichtbare cellen zullen nu verdwenen zijn. 
Deze tekst kan nu opnieuw gekopieerd worden en in b.v. Word geplakt worden. Het kladblokbestand 
hoeft niet eens opgeslagen te worden. Eventuele afbeeldingen kunnen ook uit de nieuwsbrief 
gekopieerd worden door met de rechtse muisknop op een afbeelding te klikken en op te slaan. Deze 
hoeven niet eerst naar de kladblok. Wel kan voor de duidelijkheid de bestandsnaam van de 
betreffende afbeelding veranderd moeten worden, deze bestaat uit een hele reeks cijfers en letters. 
Vervolgens kan ook deze afbeelding weer in Word gekopieerd worden waarna alles afgedrukt kan 
worden. Lettertypes en lettergrootte kunnen door de gebruiker aangepast worden in Word omdat ze 
door het plakken in de kladblok standaard in Courier 12 punt veranderen. Het heeft overigens weinig 
zin om de nieuwsbrief direct in Word te kopiëren omdat dan de onzichtbare cellen niet verdwenen 
zullen zijn. 

 
 

   Foto van de week  



  

 
 
Een foto bij het Neers kanaal die het huidige weertype goed weergeeft: het landschap wordt door de 
smeltende sneeuw groener. De winter moet (tijdelijk?) wijken voor de invallende dooi. 
  

 

Voor alle uitslagen en standen zie onze website: www.hsdv.nl 
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